
  
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – únor/b řezen 2013 

4. února 
pond ělí 

14:00 – 16:00 KOUZLO V ČELAŘSTVÍ – Pozvání do 
TyfloCentra ve Vyškov ě přijal pan Jaromír Tauš, v čelař 
z Hamilton, který nám povypráví o v čelařství – 
o jednom z nejstarších odv ětví živo čišné výroby. 
Povídání bude dopln ěno ukázkami v čelařských 
pomůcek a zapojíme také naše chu ťové bu ňky, protože 
zájemci budou moci ochutnat r ůzné druhy medu. 
Přihlášky do 3.2. 

11. února 
pond ělí 

10:00 – 12:00 POMOCNÍCI V KAŽDODENNÍM ŽIVOT Ě 
OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  – aneb Beseda 
o kompenza čních pom ůckách. Naše st ředisko navštíví 
pracovnice Tyfloservisu, které nám p ředstaví služby 
Tyfloservisu a kompenza ční pom ůcky pro osoby se 
zrakovým postižením. Více informací v samostatné 
pozvánce. P řihlášky do 7.2. 

12. února 
úterý   
 

8:00 – 14:30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
VIDĚT S ÚSMĚVEM – Slyšeli jste n ěkdy o rané pé či? 
Víte, jak probíhá raná pé če u dětí se zrakovým 
a kombinovaným postižením? Pokud Vás toto téma 
zajímá, p řipojte se k nám a spolu s dalším ú častníky 
z brněnského TyfloCentra a SONS navštivte výstavu 
v Technickém muzeu v Brn ě. Komentovaná prohlídka 
bude zahrnovat i p ředstavení pom ůcek, které se 
používají ke stimulaci zraku a k celkové podpo ře 
rozvoje dít ěte. Vstupné pro ZTP, ZTP/P a pr ůvodce 
zdarma. Více informací v samostatné pozvánce. 
Přihlášky do 8.2. 

14. 2. a 
18. – 21. 2. 

 

STŘEDISKO UZAVŘENO 

Z DŮVODU ŠKOLENÍ PRACOVNÍK Ů 

22. února 
pátek 

14:00 – 15:30 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – Pojďte si 
s námi zarelaxovat a na čerpat novou energii do solné 
jeskyn ě nedaleko TyfloCentra. Vstupné pro ZTP, ZTP/P 
je 110 Kč. Přihlášky do 21.2. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
T: 515 919 672 | M: 774 715 100 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

25. února 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – Zveme Vás na další 
literární setkání s našimi oblíbenými knihami a den ním 
tiskem. P řihlášky do 25.2. 

26. února 
úterý 

14:00 – 15:30 ORIGAMI V MUZEU VYŠKOVSKA  – 
Vydejte se s námi na komentovanou prohlídku výstavy  
o tomto starém japonském um ění skládání papíru, 
jehož po čátky spadají už do 9. století našeho letopo čtu. 
Výstavou nás provede muzejní pedagožka  
Mgr. Horáková, která nás nau čí skládat jednoduché 
origami. B ěhem prohlídky bude také možné se 
některých model ů dotýkat. Vstupné pro ZTP, ZTP/P a 
průvodce je 20 K č. Přihlášky do 25.2. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY B ŘEZEN  
 

• NÁVŠTĚVA VELIKONOČNÍ VÝSTAVY V MUZEU VYŠKOVSKA  
• VYCHÁZKA DO SMETANOVÝCH SAD Ů 
• VÝTVARNÁ DÍLNA NA TÉMA VELIKONOCE  

 

Každou st ředu v dob ě od 13 do 17 hodin m ůžete navštívit naši 
sociáln ě právní poradnu!  

 
V ostatní dny poskytujeme individuální služby dle p ožadavk ů klient ů, 
nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit. 
Kdykoli nás však m ůžete kontaktovat telefonicky – mobil nosíme vždy 
s sebou. 

Bližší informace a p řihlášky:  
Mgr. Zuzana Šrámková, sociální pracovník 
tel. 774 715 108 
e-mail: sramkova@tyflocentrumbrno.cz 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  


